لهم مثلهم مثل �أي �ش���خ�ص طبيعي ميار�س حياته
ويب���د�أ ه���ذا االهتم���ام م���ع جانب النلتف���ت اليه
مث���ل ه����ؤالء اال�شخا�ص واالقزام هن���ا �ضمن فئة
االحتياجات اخلا�صة».
و�أ�ضاف���ت« :ان كل �شخ����ص يع���اين من �ضغوط
وا�ضطراب���ات نف�سي���ة او علة ج�سدي���ة �ستنعك�س
بال�ض���رورة عل���ى ت�صرفات���ه و�سلوك���ه واالق���زام
موجودون بيننا ويف جميع انحاء العامل».
وا�ش���ارت ح�س�ي�ن اىل م���دى �سع���ي الباحثني يف
خمتلف انحاء العامل اىل و�ضع قواعد للتعامل مع
تلك الفئة بعيدا عن اهانتهم والتقليل من �ش�أنهم
وم���ن خالل الدرا�سات الت���ي عر�ضت خالل عدة
م�ؤمت���رات دولية على م�ستوى العامل يف وا�شنطن
وكولوني���ا و�سي���دين وطبق���ا للبح���وث العلمي���ة
والطبي���ة فان ق�صار القام���ة جميعهم يعانون من
م�شكل���ه يف النمو له���ا ا�سباب تختلف من �شخ�ص
لآخر واعت���اد النا�س على حتدي���د �165سنتيمرت
حت���ى �185سنتيم�ت�ر كمتو�س���ط للط���ول اما من
جت���اوز ه���ذا الرقم في�صبح عمالق���ا ومن تخلف
ظل قزما.

موقف املجتمع

ملواجهة التمييز يف الربازيل
الأق � � ��زام يف الربازيل يحاولون التغلب عل � � ��ى التعليقات والتمييزات
بفري � � ��ق كرة قدم� ،أثبت مهارته ،ومت ت�ش � � ��كيل ه � � ��ذا الفريق الربازيلي
ً
جماهريا تبلغ �أعدادها � 30ألف م�ش � � ��جع ت�أتي
يف  ،2006وهو يجتذب
خ�صي�صا مل�شاهدته � � ��م ،كابنت الفريق الذي يبلغ من العمر  27عاماً،
ً
«كا�س � � ��مريو ريبريو» ،يبلغ طوله  39بو�ص � � ��ة ال �أك �ث ��ر ،ويلعب يف مركز
الهج � � ��وم ،ويق � � ��ود فريقه ليحقق مكا�س � � ��ب حقيقيّة عل � � ��ى فرق تبلغ
�أطوالهم �ضعف طول فريقه.
يلعب الأقزام على ملعب طبيعي ،والتمييز الوحيد الذي يواجهونه
ه � � ��و �أن ب�إمكان �أي من �أع�ضاء الفري � � ��ق الوقوف على كتفي زميله يف
تكوين حائط ال�صد يف ال�ضربات الثابتة.
م � � ��درب الفريق «ماك�س» يتح � � ��دث عنهم فيقول ب � � ��أن �أع�ضاء الفريق
جي � � ��دون للغاية ،كلهم ب �ل ��ا ا�ستثن � � ��اء ،و�أن مهاراته � � ��م �أحيانا تتفوق
على غريهم من الفرق الطبيعي � � ��ة ،رمبا يكون ال�شيء الوحيد الذي
ي�ضايقه هو �أن اجلمه � � ��ور �أحيانا يقول بع�ض التعليقات العن�صرية،
والتي ت�ؤذي م�شاعر الالعبني ،وفقا للـ «ديلي ميل» الربيطانية.
حي � � ��اة الكثريين من الالعبني تغ �ّي ��رّ ت للأف�ضل بعد دخولهم يف هذا
الفري � � ��ق ،كم � � ��ا حتدث الكثري منه � � ��م عن كون م�شاركته � � ��م يف الفريق
كالعب �ي ��ن� ،أدت �إىل مكافحة تعليقات ال�سخرية التي تطاردهم طيلة
الوقت ،حيث لطاملا كان الأق � � ��زام يف الربازيل يعي�شون يف جمتمعات
منغلقة ال تنفتح على الآخرين ،وكانت هذه فر�صة منا�سبة للخروج
واالنطالق
و�أ�ض � � ��اف امل � � ��درب ،ب�أن الكثريون م � � ��ن الأطفال الآن ي�أت � � ��ون لت�شجيع
الفريق ،الذي �أ�صبح ذا �شعبية كبرية يف �أو�ساط العديد من املتابعني
للعبة كرة القدم ،و�أن هذا يك�سر حدة العن�صرية التي يعانيها الأقزام
هناك ،حيث يظهر جيل جديد قادر على التعامل معهم.
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وفيما يخ����ص موقف املجتمع م���ن االقزام قالت
ح�سني« :يج���ب �أال يكون اف���راد املجتمع معاقني
يف ت�صرفاته���م جتاه ه����ؤالء اال�شخا�ص ،واق�صد
بهم ق�صار القامة وخا�صة ا�صحاب العمل عليهم
التعام���ل مع هذه الفئة كالباقني لغر�س املزيد من
الثق���ة يف نفو�سهم النن���ا الن�ستطيع ان ننكر مدى
احتياجهم للعمل والنحاول ايذاء م�شاعرهم».
وت�أ�سفت ح�سني على ربط املجتمع للقوة واجلمال
واملقدرة بطول القامة وبالتايل فان ق�صر القامة
يظ���ل �سلبيا ،وبالتايل جن���د ان املظاهر وال�شكل
اخلارج���ي يلع���ب دورا رئي�سي���ا يف تقيي���م الب�شر
بع�ضه���م لبع�ض وحت���ى يف ممار�سة الريا�ضة ف�إن
الأطف���ال يتعلم���ون ب�سرع���ة العالقة ب�ي�ن الطول
والقدرة على ممار�سة االلعاب الريا�ضية فق�صار
القام���ة يرتك���ون يف ال�صف���وف اخللفي���ة ب�سب���ب
الإعتق���اد انه���م غ�ي�ر قادري���ن عل���ى التف���وق يف
املج���االت الريا�ضي���ة علما ب�أنن���ي �شاهدت فريق
كرة قدم كامل من االقزام يف الربازيل.

فريق الأقزام لكرة القدم

